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 ابه  الو   زي  ز  الع   ى هللا     ل   ن  م   ل  ز   ن       ق   ابب  ح  ح ال  و  ا ل  ذ  ه  
 

ِىهِأب ِ الِأِسِ دِأقِ الِأِاللِّ ِمِ سِ بِ 
 
 

 ال  ى ق  ه  ب   ال   ه  ب   ر   ر  ط  ش   ن  اء م     الن    ع  ا س   ذ  إ   ي  ذ   ال  ل  إ   ّن     ل   ن  م   اب  ت  ك  ا  ذ  ه  
إل  تقر بهو  خرىذبه آيت رب ه مر ة أ  لتج ات  و  م  س  الو  ي   ض  ر  ال   ف    ن  م   ه  ل   إ  ى ي  ل  ب   

ر رب ه ذكمم بيبش ر ال  و    الساءر اّلل  موجالشياء ف ذك ءا مقام يسمع ن
قل ي قوم  داملعا كمال كر رب  ذكب در العباذكهار. ج  ال  و  الس ر  ف  م الق كمال
قوموا بقيام  دوم يوم القعو اجلب ار. ليس الي زيز ر الع ّلل  املقت كامللو  اليومأتى   ق

ن ه كم من قائم إقبلة اآلفاق  إل  قبل بقلبهذا ينبغي ملن أنات هكتقومن  به املم
ال ذي شرب  ن  ذي حيوة إن ه من الموات. إم من كو  كرب    ين عن من القاع

الوه اب.  زيز الع كرب  و  كان قائمان ه  دي فضل رب ه الر محن إيرحيق احليوان من أ
ال  ك الر قاب لعمريمر اّلل  مالف أ ون اثبتاكلو ي ديتبعه القعو  ا قيام الذه

ق لسان سر ه طا وقر نحجاب. إذو  ف غفلة ن  القومكلو  لو ينامو  ه الن ومذأيخ
 در املعبو طشإل  صبع اليقيإذا قام أشار إبو  ف ظلل الس حاب الوه ابأتى   ق
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كم من و  ن ه صامتطق إم من ّنكالن  و ار.   زيز م العكلع آيت رب  طا مذقال هو 
م. من ن زيز ن ه هلو الع  الر محن إشه كلكذق ابحلق   طن ه مم ن نصامت إ ق طالعّل 

ون كلو يو  ن ه ّنعقكره إنال ذي أو  ممطق بي ال  ن ه هلو الن اظم إعذ كر الا الذهب
 ك الساءمال كن رب   مر من لقضي ال كلكذء  فصح الفصحامن أ

ن ات بع الس ماء أو  الرض رطفا كر رب  ذكالبآلء عن  كن مينعأ كي  الص فات. إو 
ن أ دراالس جن أ دا ور ذاللواح إن ه إو  برز  الف  مرتأ كلكذل  شأن  ك ف كمولي

من أتى  ذم إظعل  أن  البآلء ما منع السم الكرساالت رب ه ليعلم ال كيبل غ امللو 
 ي الس مواتيلوح ب لوحا  ل  واحكلنا لز  ن  ان. قطسلو  رة مر بقساء ال

ن استعن أالقه ار.  زيز ر الع رة ّلل  املقت قال القو  قرءو  به زوىب ملن فاط الرضو 
ار طشل  الف ك هورظ  عّلم الون أ حوال سوف يرون املوح  ل  الف ك ابّلل  
يوم فيه أضائت ف  ه عهو  ق مبا وفيت ميثاق اّلل   صي إسنا ال كوىب لط

ّنب. أو  اّلل  خبضوعإل  قبلواين أذبصار ال  ت أقر  و  كنوار وجه رب  الوجوه من أ
 سما الذمم هبي بي الدن مناكو  مظعر الكذ  ا الذائن القلوب هب سخ ر م
أتى   الص يحة ق ىعلت الص خرة أبدّنو  ئلل  القباكل  ز الز  ت الذخبه أال ذي 

 دجو قبلة الو إل  بقلبه  حلو يتوج ه أ يار. لعمر  قتالو  مةظان العطاملختار بسل
ف  به فاحت نفحات الر محنال ذي  ا القميصذيس من ه رائحة الت ق  ليج
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وت كخل ملدن أإل  عر  م من جاهل س  كو  م من عامل احتجب اليومكير.     ال
صنام س ر الك  م من صب  كو  وهاممة منعته الكح يذم من كاملتعال.   رب ه الغن  

م.  زيز ر الع ان رب ه املقتطبسل ى شأن ته نفحات اآليت علذخوىب ملن أطالعّل 
بصار ال ويلروا ي أظن انوم أالقي  أتى   قال ي قوم قو  حجاب قامخرق ال

ل  ك ف كل لز  نو  الر محن كرب    ل  الحيان عنف ك وراذكنت مكمبا   كوىب لط
ت ال در أو  سع اّلل  ما سئلت  رواح قارت به الطو  سنة ما قر ت به العيون

ل ك  الغف ار. تو  زيز ن ه هلو العء إء ما يشار ملن يشا قء ييب عن علمه من شز يع
 و لأنت السم ال كن  ه اّلل  لدراما أ دكون مراكن يمور ينبغي أل  الف ك عليه
 كرّن ل   ّن  قاع إ بالف  مكر ذكما يثبت به  كر يتذلو  كقضينا ل  تاب قكالف 

اب ىلو تعرف ختر  عل ته اليوم لعمريكر دما ال أ ي من   احلم كول لتقو  الّت 
مام ز  كعن ذخشأن أي ىالش وق عل ذكخأيو ائناتكال كفضل طحاأ

شأن لو جيتمع  ىن استقم علنات أكاملم ىاملهيمنة عل نفسيو  بارطصال
ء. ي لعة محراطو  بينهم بوجهة بيضاء يدء تناون أبسياف البغضاكاملشر  كعلي

ر طمن ش يدا يناذإو  إبسه الهبى  الشياء هر موجظ  قوم ات قوا اليوم ق
 قبلر من أذكن اى أن ي قلم العلأ ريحاّلل  مسخ ر الإل  ل  كع ال  يو  الس جن

ر من س ى ذكن اين. أز ون من الفائكيو  ليقرء آيت رب هك الساء اّلل  مالإل 
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ي   
ان طر بسل الق كمالأتى  يومف  ربكر اال ظاملنإل  توج هال ذي  رغ  ص  قبل أ   ب ع ل 

خرى مر ة أ كاق تلة العش   فئارت أطمن قبل لوحا به  كليلنا إز  ن  مبي. ق
ل  الحيان بي مأل ف ك قطينال ذي  عليم. سبحان زيز ن ع فضّل من ل

ليس من شأن  كولئين أعرضوا أذن  ال  املستقيم إ طصراإل  عوهم يو  انكمال
م من الغافلي قأال إ ت  سجال ذي  ن ات بعوال ي مأل البيان ات قوا الر محن أّن 

ين. إكعناق املتخضعت له أو  لوجهه اآليت م كر ل   عوا ما ال ق ن تم أكي  رب 
ف  مت به هر ما وعظو  مرانتهى ال  نفسه احلق  قو   احلمي زيز م العكن رب   من ل

وىب ملن طقر  به بصر العامل و  ابحلق  أتى   ن ه قرب  العاملي. إو  مكصحف اّلل  رب  
 ا الفضلذل هب ي  ن اها ابلعز ّن  إ ف الرض وا ال تفسليه بقلب منري. أقبل إ

ن م أكي  لمر اّلل  إ نصاراونوا أكم العليم اخلبري.  كفق عناية رب  هر من أال ذي ظ
ان خمتوما خبامت كلوح  د ف مرّن العباأ كلكذتاب اّلل   د ف ك   وا عم ا حز تتجاو 

او  صّلح العاملاخّتّن البّلي ل  ير. ق ر الق م املقتكرب   ن م أكي  من فيه إ داّت 
ي نوا ز م الغفور الر حيم. كم رب  كينصح كلكذمر  ف به الل موا مبا خيتلكتت
فق أشرقت من أال يت  نوارالاجلهات  طي ة ّلل  احلق  لتحيدالعبو  زراطم بكنفسأ
ر الربي ة هبا  هر قظي ة يدابلعبو يم. ظسم العا الذارتفعت هبال يت  ءه الس ماذه

ا رأوا أن  ذإ دم من عباكرمي.  كال زيز م العكلع آيت رب  طمإل  جوهتتوج ه الو 
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هب ت روائح االفتتان  اذير. إ موليهم الق دراعوا ما ضاع به ما أدمر عّل اال
 كلكذين.     يوم ال كاّلل  مال ىمينان اعّتضوا علطا مر ت نسائم االذإو  انقلبوا

مفون عليه أال إكيعتو  ام  ن  ل  يوم ص  ف ك ين ينحتونذر ال  ذكلت كقصصنا ل ف  ّن 
اللواح ف  مر الر محنأ كلكذالبيان  و  ركذ  ابل كمر رب  . قم لنصرة أ ضّلل بعي

وة طس كو مينعلموا أظين ذلم ال  ظ كنز ان حي كي  . إ ما يري ىم علكن ه هلو احلا إ
ن  اب إز حمن قبلهم ال ذخما أكه   رة من عن هم اّلل  بقذخي. سوف أيكاملشر 
ا ذالعاملي. قل ي قوم ه ىلنفسه املهيمنة عل كيبقى امللو  العقاب  ي لش كرب  

ء إن ه ال إله ى البقعة الن وراء علرة احلمرا ء من الس  ا ن استمعوا الن  يوم الصغاء أ
إل  مكقبلوا بقلوبم مث  أكئعوا الورى عن وراداجلميل.  زيز الع دالفر   ّن الواحإال  أ
  حي. قل ليس لالرضو  الس مواتف  خلق م عم اكا خري لذهلام هلع الطم
ل  كال تت بعوا  و  ء ات قوا اّلل  هور بل اّلل  ميتحن من يشاظ  ا الذهف  ن ميتحن اّلل  أ

م بل كئم أبهواكميانال تعل قوا إو  ختاره اّلل  بفضلهن اختاروا ما امريب. أ كمشر 
نتم ن إن أى الر مح البيان من لف  مرمتأ كلكذفق الفضل  الح من أو  هرظمبا 

 تطحارة أ ن  القاتّلل  إهور ظ  ا الذهف  هرظم ما كفيكا يم  من العارفي. قل أ  
ته ذخأو  وىب ملن أقبلطشرقت البي نات أو  اآليت الحتو  هرتظنة طالس لو 

 تب لهكمن اّلل  ما ال   دراوم املشرق املنري. من الن اس من أا اليذهف  نسمة اّلل  
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جتل ى عليه و  ء الوجهمنهم من حضر تلقاو  اغرينمن الص   انكو  ا رأى انقلبذإو 
من الن اس و  ي إله العاملي  احلم كقال لو   سجو  نوار اجلمال خضعالر محن أب

 كفص لنا ل كلكذ  ءساال كاّلل  مالإل  قبلر القضاء أطء من شا ا سع الن  ذإ
ّن الت بليغ در رين. مث  اعلم إّن  مل ا أكا ذ  ن من الكو  ركن اشّن  أ مر فضّل من لال

ع  ر  ا مت  خلقه س  ذّن  إ ّن مث  نفخنا فيه روحا من ل لمة من عنكيع ب خلقنا الب
فيه و  ظلوح حفيف  ر   قال ذي  املقر  إل  املختار كتاب رب  كجبل الن ار بك
ن ما ل  شأكلنا فيه من  ز  نو  ان الفج اركر ربت أطن اضى شأار عل هرّن االقتظأ
رة  لع بقطل فيه لتز ر فيما نك  تفو  ن اقرءت به أز فن ة العارفي. إ فئري به أطت
املي. ظ  ون جالسا ّتت سيوف الكيو  ير   خرب الأف  سجن  ال ذي بع كرب  
غلبت  كرت قو  ائناتكت الطحاأ كن  مشي تي إهلي إ كا قرئت قل سبحانذإ

 كانطء بسلتفعل ما تشا كعرضوا عنين أذوة ال  طس كنات ال ختو فكاملم
ال  كل  رمحتف ظ ال  ال مقر  إو  كليمفر  إال  إ  حليس ل كبقول  م ما تريكّتو 

خرى صر ف اآليت مر ة أ ىعليم. أن ي قلم الكاحل زيز نت العإله إال  أ
ال  هو ى ما تشاء ال إله إر عل نت املقتأ كن  ب هبا أهل النشاء إذلينج

 ءساوت الكملإل  بهذم مخر اآليت لتجظاكاملهيمن القي وم. مث  اسق ال
حب  ف  عطن انق. أدو دالو  زيز ال  اّلل  العمقام ال يرى فيه إإل  تقر بهو  الص فاتو 
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احملبوب.  زيز ى اّلل  الع مرت من لأ كلكذ  اري قتإو  ويتكلّتى مل عن سوائي
ل ك  تو و  هم ع ما عند رب كر الظعن املن كمتنعو  شئوّنت البشر كنز ن ّتأ كي  إ

 الر محن ر مخر العرفان قم إبسيكس ذكخإن أ ون.كما يو  انكاّلل  رب  ما   ىعل
. قل ي قوم ات قوا اّلل  دمقام حممو إل  البيانو  مةكع الن اس ابحلد ان مث  اكمبي ال

. دو دمر  كل  مشر كن تت بعوا  م أكي  اللواح إف  رذكهر ما ظو  اليومأتى   ق
م كي  إ داملوعو أتى و  حجابخرقت ال  ء قالس ماو  الرض بيالشياء  يدتنا
. ي دان مشهو طاملعلوم بسلأتى   ى ضعوا املوهوم ق م اهلوى عن اهلكن مينعأ

ا ما ذريح االختّلف هم أكن ال متر  بينى شأمر اّلل  علأف  وا ن اّت  أحب ائي أ
مر اّلل  ى نصرة أنتم تعلمون. قوموا علم إن أكا خري لذهو  لواحالف  مرمت بهأ

.  ظلوح حمفو ف  مرقضي ال كلكذل ها  ك  د الرضم جنو كن ال خيو فى شأعل
وىب لقوم طن بلغ أإل  سرع  م من قاعكو  قبالم من قائم منع عن الك

  احلم كقال لو  رأى م من عمي  كو  حجابي بصر منع ابلذم من كيفقهون.  
وس سوف دهل الفر ين أقبلوا يصل ي  عليهم أذن  ال  إ. دالش هو و  له الغيبي إ

م ال كن  رب  قام إى املعلأف  نفسهميرون أ غيوب. قل ي قوم إن ه هلو احلق  عّل 
ن ه لقهر م لو أنتم تشعرون. إكفي ىعلمجال اّلل  العلي  الو  مكربى بينكية الآل

من تفر ون هل إل  ينهم مقبلون. قلذنفحة الر محن لل  و  عرضواين أذال   ىاّلل  عل
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م اليوم كن. قل لن يغنينتم تفقهو مجاله النور إن أو  م من مفر  الكنفسن ون لظت
مشرق إل  ن تتوج هواإال  أب الرضو  سباب الس مواتون أبكء لو تتمس  شي

اء  انتبه من ن  وىب لراقط. دمشهو و   ل  شاهك  ىسم املهيمن علا الذالفضل هب
مم ر الذك  م  ن ي قلم القل  عاقل حمجوب. أكالوجه ويل لإل  قبللغافل أو  اّلل  
ي   ن ي مهالوه اب. أ زيز فق مشي ة رب ه العن ور املشرق من أا الذهب زفاال ذي  مث  
البقعة  ىي ة املرتفعة عل حرة ال ه الس  ذربي من هكر الطء من شا ن استمع الن  أ

مر اّلل  عم ا ر املختار. أن ات بع أ ال  هو املقتالهبى إن ه ال إله إ كء ابسم رب  الن ورا
. قل ي مراتب كل  مشر كوجه معرضا عن  الك إل قبل بقلبتاب مث  أكالف  لز ن

م ال يتال كتلف  ن ابشرواقوم أ شرقت أو  لل الربهانف ظ الر محنأتى  فيها ي 
 محنء رمحة الر  هواف  ارطوىب ملن طحجاب. و  مشس الوجه من غري سحاب

 كمتس  و  كع عم ا يهوى به هويطن انقأّنب. أو  ليه خبضوعلقلب توج ه إو 
ال يعقل و  الرضو  الس موات كوت ملكعن مل كري لا خذابلعروة الوثقى ه

 مةكّنار احلأف  البيانو  جرينا مخر املعاينأ كلكذلباب.  أولو االإال  أ كلذ
 كر رب  ذكحجاب عن ال كن متنعأ كي  الغف ار. إ زيز هلو الع كن  رب  الت بيان إو 
ين غفلوا ذن  ال  اب إذاجنو  م بنارظعر الكذ  ا الذهب كر رب  ذكن االوه اب أ زيز الع

  عوا قلم اهلوى اتّلل  قدء رابب. قل ي معشر العلما رب  الفروا ابّلل  كاليوم  
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به لسان  يدهبى مث  استمعوا ما ينام العلي  الكن رب  ذى إبعلالقلم ال كّتر  
سه املعلوم إبأتى   ء مث  ضعوا العلوم قالس ماو  الرض ء بيربيكالو  مةظالع

ين  ذين ال  بواب. أفاتح الو  م ال كم ما عنكينفع ان هلطسلو  رة القي وم بق
إل  رب مقبّلك خرق احلجاب الامل  ع  وىب ل  طبصار ال ويلروا ي أك  م تفكانوا قبلك
ما و  نيا   ى احلق  املتعال. سوف تفىن ال اخللق ل ىعلهر إن ه من أطر الظاملن

ه خضعت لال ذي  جها الو ذهإل  قبلواين أذار لل   قتالو  ةز  يبقى العو  تفتخرون به
سم رب ه س ر صنم الوهم إبكخلبري  و  حجابوىب لبصري ما منعته الطعناق. ال
ف   مرم سوف ترتفع أعّلم الظكموتوا بغي الرض ر القه ار. قل ي مأل املقت
ب به القلوب ذما تنج كلقيناأ كلكذير     ء منها التستضيو  ينة ل  مك

ر احلسي ذك ىعل كم ّتر  ظعن ي قلم الاآلصال. أو  و   الغك ف ر رب  كلتش
لوم من ظا امل ن استمع نرمي. أكر الظا املنذهإل  م الق   كر مالذكبه ذليج
 ى احلسي لفراقيكب  ن ي حسي ق. أ ّن الغريب الفريوم إين  أسه القي  ر إطش
ا ر اّلل  مبكن اشرب  العاملي أو  كسبيل اّلل  رب  ف  ي  ل  ع   دمبا ور  ّنح لبّلئيو 
مه الذت هبز ف شأن ما  ىفق االجّلل علفيها أشرقت مشس اجلمال من أال يت  ي 

وىب لقوي  طين. ز وىب للفائطال سبحات اجلّلل و  هل الض ّللمنعتها سحاب أ
 زيز الع  فروا ابّلل  الواحكين  ذال   ذنبو  الر قاب كرة رب ه مال تاب بقكال ذخأ
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 كلكذليه ال مبا يهوى به هويه  مر مو أ  ف ن جياهل  نفس أكل يم. ينبغيكاحل
ن أ كي  ير. إ ر الق املقت كصبع رب  لوح ختم إبف  هل البهاءقضي المر ل

ان. قل ي كمرا إبسي بي مأل الكا ذن كالر محن   كر رب  ذكان عن ز حال كمتنع
ن اجلميل. إ زيز الع كمر ّلل  امللالو  لل الس حابف ظ الس بحانأتى   قوم ق
ك ف نفس  ابّلل  سوف جت كي ها املشر أي  كقل ويل ل عرضأال ذي  رأيت

ل اآليت ز منو  تت البي نات الأ  ال ذي رتياب بعيم. هل ينبغي الظخسران ع
وف الربهان حول طيو  ل  حج ة حلج يتكت   سج  نت من العارفي. قلو أ

 ر ات منذ  ال يدتناو  كت الص خرة من صيحة رب  كّتر    رين قظوىب للن اطالر محن 
نفسهم حجبات أف  ن  الن اسكلو  مظعا السم الذالس موات هبو  يالرض ف
ي  كهرت مجالظمبا أ  احلم كقال لو  سعو  قبلأو  وىب ملن توج هطون.  راق

هبا ال يت  عمالابل يحب ائي. أن انصروين ي أالرضو  الس مواتف  حمبوب من
 اينطسلو  ابسي لرضا ىيس بي العاملي مث  سخ روا من عل تفوح نفحة الت ق

ن بصر أ يذت من  ن وجس املنري. إ   يل املقذ  ا الذهب كملن متس   ا ينبغيذه
جل شرب حب  الع  ال ذي و  ينز ون من الفائكيو  يه لتقر  عينه انشر الل وح بي ي

ا ذهب دئحا بي العباون صاكيو  سما الذن يقوم هبأب لعمري إن ه من الغابرين إال  
ره البيان إن أنتم ذكل لز نو  لواحي ن إبسه الال ذي ز  ا هلوذيم. قل هكر احلكذ  ال
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ر ف ذتتو  ىعلاملأل الف  بوا ما ينوح به روح البهاءكن ترتم أكي  من العارفي. إ
بوجوه  دقبلة الوجو إل  قبلوام مث  أكئشارات عن وراعوا الدبه عيون املقر بي. 

ال و  مكمياني ال ينفعنا إسنتم من املتفر  م لو أ كم عم ا عنكا خري لذبيضاء ه
يم. كئها لسان اّلل  العليم احلعن وراو  الشياء ل  ك  كلذب  م يشهكعراضيضر ّن إ

ن ه من ر إكنمن أو  زفا  قبل فقاّلل  من أإل  ل  كعو ال ء نإّن  من أفق البّل
  احلم كت به قل لز ا فذ  ام الفضل إ  طمطمن  كرش حنا علي كلكذاملي.  ظ  ال

وىب طيوم الص بغ أتى   ر الص ب اغ قل قذك   . أن ي قلم الوحيفيالعار  دي مقصو 
من  ىعلم القلم الكح كلكذاعه عم ا سويه.  طن ه انقملن تصب غ بصبغ اّلل  إ

ن  مرت من لأ كلكذ  دجياال كسم مالإب ديم. صب غ العباكاحل زيز الع كن رب   ل
 وا حببلكين متس  ذي ال  كالن اس ال تت بعواو  . قل ي قوم ات قوا اّلل   احلمي زيز الع كرب  

لل ف ظ ها ا جاء موجذإو  مساءو  ل  صباحف ك عوها ن يأانوا كو  الساء
اب ذلمة العكحق ت عليهم   كلذلم مبي. بظن افتوا عليه بأإل  فرواكنوار  ال

ناع آمنت ق   يذم من كي.  كمثويهم فبئس مثوى املشر إل  سوف يرجعون
م من جاهل كين.   يوم ال كفروا ابّلل  مالكئم  ماع ويذم من كو  اع بال كمبال

 كلكذء الض ّلل  هيماك ف  تر م من عامل  كو  الفضل يديوثر العلم من أكشرب  
م الر محن كا رب  ذير. قل ي قوم ه ر الق هلو املقت كن  رب  ائها إز ل  نفس جكر ل   ق
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ا يوم فيه ذ. هثيمل  معرض أكال تت بعوا  و  ليهالربهان أن أقبلوا إو  ابحلج ةأتى   ق
ّنرت وجوه املقبلي. قل ي مأل البيان أو  ين أعرضوا عن الوجهذت وجوه ال  د  اسو 

وت كملف  نوار العرفانبه الحت أال ذي  ىال تعّتضوا علو  ات قوا الر محن
ر الغيب قل كني من قال إن ه أكمي. من املشر ى إبسه الر وح الدّنو  انكمال
يع  ع الب  با الل سان الذق هبطن  الغيب ينابّلل  إ كي ها املشر ي أ كلسان ه  ص  

 لع آيتهطمو  اتهذهر ظن ه مق إطينال ذي و  ال  هور ات إن ه ال إله إذ  ال  تشه
منهم من قال هل أييت الر محن من قبل و  بي العامليمره ر أ مصو  مشرق وحيهو 
 سيرفي إبنتم من العال  شيء لو أكمل  كي هوريظمل خلق البيان قل بكن يأ
 كوام املل ان ابقيا بكمل خلقه لو  كما   هوريظلو ال  ل البيان لعمريز ن
 رعز لسحاب الفضل ملا  رين. قل إين  كنون املنظال تت بعوا و  وت ات قوا اّلل  كامللو 

جنم ي نت أبز و  ء البيانهوري ارتفعت ساظئم الر بيع. بنساكن ا له  كو  البيانف 
ال  إ دالش هو و  من الغيب دالوجو  ل  ك  كلذب  لمات آلئحات يشهكو  مشرقات
ب ذلقلب اجنو  ا الن ورذّنر من هوىب لوجه أطوجهه قّتة اجلحيم ف  من ترى

العيون و  يلسن لثنائالو  ة لعرفاين فئخلقت ال  يم. قكمن آيت رب ه العليم احل
ة  فئى شأن ما منعته سبحات أفق الس جن علأشرق من أ  ن ه قإ جلمايل

هبى ال كن رب   من ل ىعلالقلم ال كر ذك ىعل كمبا ّتر   كوىب لطاملي. ظ  ال
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ال ذي  احلسي  كر عبذكن ام أظعيم. أن ي قلم الظا لفضل عذن  هإ يلعمر 
 كليلنا إز  ن  ن ي حسي قرب أكر الظاملنإل  مم ليتوج ه بقلبهال كآمن مبال

 شر أبي  ل ي معشر البر. ق الق كمال كر رب  كخرى لتشمر ة أ كلواحا شّت  تلأ
وا حببل كتتمس  و  م كن تضعوا ما عنم اليوم من مفر  إال  أبكجهة تفر ون ليس ل

ن ه إو  الرضو  الس مواتف  حج ته ملنو  مكربى بينكن ه آلية الس النور إ   اّلل  املق
من إل  ر  قلم  أ  و  هىدروا إن  قهره أكنأو  فرواكين  ذب اّلل  ال  ذلسر  مستّت به يع

أشرقت   املستقر.  ق يل   م إن  إ  كليه بقلوبّلل. أن أسرعوا إهترعون ي أهل الض  
 ا هلوذ. قل هر  س  ب  و  س  ب  ع   ن  م  ل   ل  ي  ر و  ظوىب ملن نطمر أنوار الوجه من أفق ال

ف  لز ما ن كلذب  نفسه يشه  البيان قبل عه ر   ف ذ   ه اّلل  عه ذخأال ذي 
ن ه ر إظهل الن  وىب لطان كمى الا يوم فيه جتل ى الر محن علذبر. قل هز  الو  لواحال
ى غ  ب   ال ذي  ال حيجبه حجباتو  عراض معرضى شأن ال مينعه إهر علظ  ق
ري أبجنحة اليقان طر رب ه الر محن ليذكحّلوة   من جي يفر. لعمر كو  اّلل   ىعل

 مةكن اشربوا سلسبيل احلر. أك  ف  و  علم يذل  ك  كلذب  ان يشهكمفوق ال
لنا اآليت ز  ا نذر إ م القكبه ثبت حال ذي  القلم اذالبيان عم ا جرى من هو 

ا مفّتيت ت عنه العقولظا أذإو  قالوا إّن  ا سحر ذرواح قالوا هالو  هرّن ما ّتري 
سوف متر  عليهم  كئعها عن ورادشارات القوم إ كنز ن ّتأ كي  مستمر.  إ
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  ينهمذين قصور ال  خنل منقعر. أ زجااع  كون   يروّنم املوح  و  ابذنفحات الع
ا أشرق الوجه ذر إ املقت زيز هلو الع كن  رب  القبور إإل  رجعناهمأ  فروا ابّلل  قك

مينهم أعرضوا عن اّلل  إذن  ال  انشق  القمر. إو  سفت الش مسكفق الفضل  من أ  ّن 
لوح ف  ئهمر أساذكو  ىعلل ي  عليهم املأل القبلوا يصين أذال  و  رق  س  و  ابذعف 
ر كنهر منه ما ثبت به أمري ويل ملن أظو  ريذك ىعل كوىب لقلم ّتر  طر. طمست

ي    كعبإل  توج ه ىعلهر. أن ي قلم الظو  عّل ذأمر اّلل  إ
ي نه ز ضا مث  قبل ر   ع ل 

سا    جعله اّلل  مقال ذي  ءا اهلواذهف  جنحة الش وقري أبطاملنيع لي زيز الع كر ذكب
ّن  لوح مبي إف  رت بهما ما أذسننه هو  ن ات بع مل ة اّلل  ي. أكنون املشر ظمن 
فيها بعثنا حمبوب العاملي. ال يت  الرض من كهرّنظمبا أرائحة احلب   كمن  جن
 كن مينعأ كي  يم. إظا املقام العذا الفضل مث  اعرف مقام هذر اّلل  هبكن اشأ

ن ينتبه به ى شأره علذكن اه الغافلي أدبي عبا كرب    ء عن اّلل  سب ح حبمشي
ف  اّلل    عب  م من عابكقبلة العارفي.  إل  قبلي ملن أا ينبغذهوا  ين رقذال  

مو  الل يايل وفون طي دم من العباكيم.  كاحل زيز فر برب ه العكابحلق   أتى  اذإو  الي 
 الساء لعطهر مظا ذإو  اهر أسائيظفنت مدفيها ال يت  ورون البقاعز يو  دالبّل
م من اخلاسر أعرضوا أال إو  فرواكاّنا  طسلو  البحر ف  ع تغم سطوىب ملنقطين. ّن 
ف  ملنالساء  انطجعله اّلل  سلال ذي  سما الذمتو ج هبال ذي  مظعال
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 زيز الع كوجه عناية رب   كليمبا توج ه إ كر رب  كن اشي. أالرضو  الس موات
رين. مث  كون من الش ا كتو  لتقرء كليأرسلناها إو  لنا اآليتز  ن كلكذ   احلمي

 به نفحات الوحيذلتج  الفري زيز آمن ابّلل  العال ذي  ي   نبيل قبل ع ل  ر ذكا
ء ل  شيكرمي بع  كال زيز وت رب ه العكملإل  ما فيها مقبّلو  نيا   سه عن ال   تقو 

 ظن احفائن العاملي. أز ال خو  الرض ىمن عل زنو كله  داتّلل  ال يعا إال  حب  
ف  ين خانواذاسّته عن ال   املنيع مث   زيز سم العا الذهب كقلبف  لؤلؤ حمب ة الر محن

 قبالابل كقلبو  ابلت وج ه كي ن وجهز لوم الغريب. ظا املذه كمر أي كلكذمر اّلل   أ
عراض نفحات المنهم   ين جتذن من ال  ز اجلميل. ال ّت كبثناء رب   كلسانو 
م ميشونيلعبوا إو  ر هم ليخوضواذ    مكاحل قضي كلكذغضب اّلل  عن ورائهم  و  ّن 

ا ينبغي ملن ذنات هكب به املمذن تنجى شأعل كر رب  ذكا ن. أظلوح حفيف 
ق طللسان نو  لسميع سعو  وىب لبصري عرفطاهر منري. طاّلل  بقلب إل  قبلأ
فاق ويل لعاقل منع عن قبلة اآلإل  قبل بقلبهوىب لغافل أطيم. كر احلكذ  ا الذهب
ى عل كحب  مولي يمجعي. ان استقم علاخلّلئق أ طحاأال ذي  ا الفضلذه
ل  ف ك اّلل   ىل علك  املي. تو ظ  ال ضوضاء الو  وهامحجبات ال كن ال متنعشأ

ن ي قلم ة املخلصي. أ فئي حمبوب أ  احلم كت ابلل وح قل لز ا فذإو  الحوال
 كيقول لو  هبىر من قلم الذكيء ليفرح مبا و  ر الت اء قبل قافذكن اس أ الق
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 يطء من شاا ن استمع الن  ت أالس مواو  ونالرض شرقتأ كي من بنور   احلم
ن ر الغف ار. أ له اال  هو املقتإن ه ال إ درة الفؤا ء من سالبقعة الن وراد ف ادالو 

 لك  ء تو ن من شيز ريح ال ّتبه سخ رت الال ذي  مررت من قلم الذكافرح مبا 
ره ذكعن  زحب ائه ما تعجر ل   ن ه قاملختار إ زيز الع كرب   ىمور علل  الف ك
وة طم سكشأن ال متنع ىمر علال ىن استقيموا علّلم ي أحب ا الر محن أالق
عا عن طالوجه منقإل  قبلل  من أكل يا ينبغذه كال غضب اململو و  كامللو 

 برز  الف  مكوص ينا  كلكذم الر محن  كمر رب  أ ما عرفتم من داجلهات بل غوا العبا
 كم مالكيعل م كلكذ  البيانو  مةكالت بليغ حببل احلف  واكلواح. متس  الو 
. ختل قوا دالبّلف  من ىم علكاحلا  اسيو  ترون ملا ترونه من بقاء الين. هل دال

 كعلي دن عم ا ور ز ار. ال ّتطشالف  يس قلتتضو ع هبا نفحات الت   أبخّلقي
م.  زيز هلو الع كن  رب  املي إظ  ال ي ينت بي أك  ذإ كن ا معكّن   من البّلء إ العّل 

مبا  كر ل   ق  تاب قكالف  ءل  شيكه علم   ء عنلمه شيب عن عز ال يع
ف  ركلتش كمن آيت رب   كلقيناأ كلكذبصار.  سبيله ما تقر  به الف  محلت
رت ذكين ما ذخيار ال  ال دكر عباذكن اار أ قتالشراق أن ي قلم الو  العشي  

مكالل وح ليشف  سائهمأ م. ي أحو  الل يايلف  روا اّلل  رهب   كهناف  ب ائيالي 
م ي مأل كر ذك ىمة علظلسان الع كيتحر  و  مكرب   ظنتم ّتت حلالعمري أ
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 بصارفيه شاخصت الال ذي  اليومف  الوجهإل  قبلتمين أذنتم ال  الصحاب. أ
 ىحجاب سوف يفتخرون من علو  غفلةف  ان الن اسك  ذإ مكعرفتم موليو 

فروا ابّلل  فالق كين  ذم من ال  كعلي دما ور  ىينوحون علو  مكسائأب الرض
ين وفوا ذه ال  دن ه مع عبال  المور إف ك لوا عليهك  ء تو نوا من شيز صباح. ال ّتال

 كن تر لوه اب إا زيز م العكن رب   حب اء اّلل  من لم ي أكالبهاء عليو  ابمليثاق
ر ذكن افرحوا مبا لوح جعله اّلل  أم  اللواح. أف  رّنهاذك  الل وح قف  مكسائأ

ي إهلي  كالفج ار. سبحان ي يان رب  العرش بي أك  ذى العرش إ م لكر ذك
 حيو  كخالصا لوجه كر مواهبطشك إل حب ائعو أدالس جن أف  ين  تعلم أب
 فات.الص  و  ءساال كي مال كر ذكل  اجلهات أكون من  كاملشر  نطحاأال ذي 

ما  ىعلهم  ي  مث  أ كلمتكعّلء  إو  كمر ى نصرة أعل دكن توف ق عباأب كسئلأ
بصار أي رب  أنر أ كبي خلق كوامر يه أز تنو  كبي بري ت كاتذيس  هر به تقظي

وت النشاء كملف  احلسىن كسائأ زراطلهم بكي ن هيا ز و  كقلوهبم بنور معرفت
 يم.كاحل زيز نت الع أال  ى ما تشاء ال إله إر عل نت املقتأ كن  إ

 


